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Em sua primeira edição, em 2012, o Troféu Susie Pontarolli teve a inscrição de 

24 projetos sociais, nos quais mais de 300 voluntários foram envolvidos. 

Os trabalhos desenvolvidos abordaram temas como inclusão digital, eliminação 

de resíduos e reciclagem, reintegração social de jovens e adultos, aulas 

particulares, doações a crianças carentes, projetos de geração de renda, 

oficinas de música e dança e artesanato. Os melhores cases sociais foram 

premiados com medalhas e, entre estes, os três primeiros receberam o troféu 

alusivo ao prêmio. 

Em 2014, o Troféu Susie Pontarolli inovou lançando duas categorias para 

premiações, uma de voluntários, empregados da Copel, e a outra extensiva 

aos fornecedores. Outra iniciativa efetuada em 2014 foi a premiação em 

dinheiro para os três primeiros colocados dos projetos de instituições sociais 

apresentados pelos voluntários, empregados da Copel.  

Foram inscritas seis propostas da categoria empregados da Copel e sete da 

categoria fornecedores. Os ganhadores da categoria empregados foram:  

- 1º Lugar: Projeto Geração de Renda através da Sustentabilidade do Instituto 

Agroflorestal Bernardo Hakvoort;  

- 2º Lugar: Projeto Semeando Leitura da Instituição Sociedade Filantrópica 

Semear de Medianeira; e,  

- 3º lugar: Programa Radiofônico Batuque na Cozinha da Instituição Alma - 

Associação Intercultura de Projetos Sociais.  

No que diz respeito à categoria fornecedores, foram:  

- 1º lugar: Projeto Catavento da Empresa Alubar Metais e Cabos S/A;  

- 2ºlugar: Projeto Resíduos Sólidos da Empresa Consórcio Intermunicipal da 

Fronteira;  



 

 

- 3º lugar: Projeto Vida e Arte da Empresa N Engelmann e Cia Ltda. 

O Troféu Susie Pontarolli é uma forma importante de valorização das iniciativas 

de voluntariado dos empregados e da cadeia de fornecimento da Copel. 

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Troféu. São duas 

categorias de premiação: Instituições Sociais e Fornecedores.  

Na categoria Fornecedores, as três melhores práticas receberão troféu e 

certificado de participação, além de serem divulgadas no site da Copel. 

Na categoria Instituições Sociais, os três melhores projetos receberão troféu e 

premiação em dinheiro, para apoio aos projetos inscritos: 

- 1º Lugar: R$ 10.000,00 

- 2º Lugar: R$ 6.000,00 

- 3º Lugar: R$ 4.000,00 

Até 31 de maio de 2016 poderão ser inscritos os projetos que estejam de 

acordo com os critérios estabelecidos nos regulamentos de cada categoria. 

Os Regulamentos estão publicados no site da Copel, na seção 
Sustentabilidade / Social, no menu Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade. 


